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       43e JAARGANG, NUMMER 3 - 2018 

 
         
 
 
       De lente is begonnen 
 
           Het is zaterdagmorgen tien uur. Ik ontwaar een dagpauwoog      
           op de rand van een strafschopgebied. Onder een stralend 
           zonnetje. Nu weet ik het zeker: de lente is begonnen. En dat    
           werd tijd ook. In het eerste kwartaal van dit jaar viel het niet  
           bepaald mee om als speler én als scheidsrechter het ritme 
           van vóór de winterstop op te pakken. Inmiddels moet een  
           aantal collega-arbiters soms zelfs ‘nee’ verkopen als ze een  
           aanstelling krijgen voor een midweekse wedstrijd.  
 
           De diverse gastheren en –dames in de diverse sportparken  
           merken het ook: eindelijk elke zaterdag volle bak. En toch  
           melden zich lang niet alle teams bij hen aan en af. Vooral een  
           gevolg van de invoering van de wedstrijdapp. Ook het contact  
           tussen scheidsrechters en begeleiders is, meestal na afloop,  
           minder intens. Doe er wat aan. 
 
           Maar lees eerst dit blad, alweer nummer 3 van 2018. 
   
           De hoofdredactie. 
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Van de voorzitter  
 
 

Wat een mooi stukje over ons lid 
Jesse Vorstenbosch in De 
Scheidsrechter. We zijn trots op hem 
dat hij het zo goed doet in de 
jeugdgroep. Hou er plezier in, Jesse! 
Gelukkig zijn we ook goed in gesprek 
geweest  met de KNVB over het 
aanstellingsbeleid, al is het niet altijd 
eenvoudig om dit soort zaken goed 
te regelen, maar ik weet dat Ludy 
Schoenmakers er alles aan doet om 
het goed te regelen en dat we met 
de KNVB hierover goed in gesprek zijn.  
 
Ook een recent gesprek met onze COVS-zusterverenigingen is goed 
verlopen en ook wij zien dat de KNVB er alles aan doet om de zaken 
goed te regelen. 
 
Het landelijke bestuur van de COVS gaat dit voorjaar in een 
zogeheten rondje langs de velden in gesprek met de bestuurders van 
de COVS-scheidsrechtersverenigingen in het land. Tijdens deze 
gesprekken gaat het over betere samenwerking binnen de COVS en 
om gezamenlijk meer activiteiten voor de bij de COVS aangesloten 
arbiters te kunnen aanbieden. Voorbeelden van dergelijke 
activiteiten zijn clinics in de Week van de Scheidsrechter, een COVS-
congres, technische dagen/weekenden, etc. 
 
De tussentijdse ranglijsten van de KNVB-groepen zijn weer bekend.  
Nog even je best doen voor degenen die onder de streep staan en  
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voor degenen die op een promotieplaats staan. Maar hou vooral veel 
plezier in je hobby want ook als mens hou je er heel veel aan over. 
 
Op de buitengewone algemene ledenvergadering van de COVS, die 
op 16 mei gaat plaatsvinden, zullen diverse bestuursfuncties door 
nieuwe mensen ingevuld gaan worden.  
 
Eerder bent u al op de hoogte gebracht van de kandidaatstelling van 
Jos Straver (kandidaat-penningmeester), Pieter-Jan Jansen 
(kandidaat-secretaris) en Tomy Klein Zieverink (kandidaat-bestuurslid 
namens Zuid II). Inmiddels zijn ook andere kandidaten voorgedragen 
voor een bestuursfunctie. Namens de verenigingen in het district 
Zuid I wordt Arthur Smits (Zeeuws-Vlaanderen) voorgedragen. De 
verenigingen uit het district Noord dragen ondergetekende (nu nog 
namens Zuid I in het VCN) voor om namens Noord in het landelijk 
bestuur plaats te nemen. Beide kandidaten hebben de unanieme 
steun van de verenigingen uit de betreffende districten. 
 
Op 26 mei hebben we onze eigen reünie voor de COVS-leden. 
Hiervoor hebben zich nog niet echt veel mensen opgegeven. Maarrr: 
dit is nog steeds mogelijk. Ons jubileumprogramma gaat op 10 mei 
verder met de fietstocht, op 9 juni gevolgd door de landelijke 
spelregelwedstrijd voor COVS-teams.  Een week later gevolgd door 
het NK veldvoetbal voor COVS-teams bij VV Acht. Kortom, genoeg te 
doen de komende weken.  
 
Mede daarom zoeken we nog enkele mensen die ons kunnen helpen 
deze dagen. We zien jullie graag op onze activiteiten, uiteraard ook 
als deelnemer. 
 
Voorzitter Johan Suurd 
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KO voor Frans Booij Lieuwes  
 

Er zou een vergadering zijn in het Van Abbemuseum. So what? Daar 
kom ik wel vaker voor besprekingen. Dat moet Frans Booij Lieuwes 
(75) hebben gedacht toen hem werd gevraagd zich er donderdag 26 
april te melden. Maar het duurde niet lang voordat bij ons clublid een 
belletje ging rinkelen. “O jee, het is zover”, kwam in hem op toen 
hem duidelijk werd dat burgemeester John Jorritsma ook aan zijn 
adres mooie woorden wilde richten. Het was niet voor het eerst dat 
Frans een onderscheiding kreeg: in dit blad hebben we al eens stil 
gestaan bij de waardering die de KNVB voor hem heeft getoond. 
Maar een benoeming tot Lid in de Oranje-Nassau is andere koek. En 
zo werd het een prachtige dag voor hem, kun je ook lezen op  
(https://www.facebook.com/fransbooylieuwes/posts/178123577526
6342). Een dikke proficiat, ook van ons! 
 

 
 
Frans Booij Lieuwes (tweede van links op achterste rij) en andere 
Eindhovenaren die een Koninklijke Onderscheiding kregen. 
 

https://www.facebook.com/fransbooylieuwes/posts/1781235775266342
https://www.facebook.com/fransbooylieuwes/posts/1781235775266342
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Antwoorden spelregelwedstrijd, ronde 5 
 

1. C 
2. C 
3. C 
4. D 
5. C 
 
Ook lichten we vraag 4 nog even toe. Die vraag luidde als volgt: “Bij 
een bekerwedstrijd moet de beslissing vallen door het nemen van 
strafschoppen.  Uit de derde strafschop wordt gescoord en de 
scheidsrechter kent het doelpunt toe. De doelverdediger is het niet 
eens met deze beslissing, omdat hij van mening is dat de bal de 
doellijn niet volledig heeft gepasseerd en hij beledigt op grove wijze 
de scheidsrechter.  De scheidsrechter toont hem de rode kaart.  Mag 
de doelverdediger nu worden vervangen door de reservedoelman, 
die nog op de bank zit?” Het goede antwoord is D: “Nee, hij mag 
alleen worden vervangen door een andere deelnemer aan de 
strafschoppenserie.”  
 
Aan een strafschoppenserie mag alleen worden deelgenomen door 
die spelers, die aan het einde van de wedstrijd c.q. verlenging op het 
speelveld aanwezig waren. Mocht de doelverdediger geblesseerd 
raken tijdens de strafschoppenserie en de ploeg heeft nog niet het 
maximum aantal wissels toegepast, dan mag deze worden vervangen 
door een wisselspeler. Wordt hij echter weggezonden, dan geldt de 
algemene regel dat hij slechts vervangen mag worden door een 
andere speler, die gerechtigd was om aan de strafschoppenserie deel 
te nemen, dus al aanwezig was bij het einde van de wedstrijd c.q. 
verlenging. 
 

De spelregelcommissie 
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‘Den Bosch boven’ in spelregelfinale Zuid I 
 
Op vrijdag 6 april werd in De Stip de finaleronde van de 
spelregelwedstrijd voor COVS teams gehouden. De organisatie was in 
handen van ons, van COVS Valkenswaard. Nadat we al op 23 februari 
met veel succes de voorronde hadden georganiseerd, wees 
wedstrijdleider Leo van Beurden ons ook de organisatie van de 
districtsfinaleronde toe.  
 
De deelnemende teams waren:  
Den Bosch 1: Bayram Cakir, Jan Willens en Nico Opstraat; 
Breda 1: Herman Huijbregts, Cor Nagtzaam en Jean-Pierre Loontjens;  
Breda 2: Rob Vlegels, Toine Bruijns en Dylan Boomaars; 
De Langstraat 1: Yoerak van Voorst, Sjaak van Esch en Roel van der 
Werff; 
Tilburg 1: Luc Baars, Leon op ’t Hoog en Marijn Pijnenburg; 
Valkenswaard: Lars van Geet, Daniël Jansen en Stijn van Zuilichem. 
 
Zoals gebruikelijk begon de wedstrijd met een schriftelijke 
vragenronde waarbij in totaal 35 punten behaald konden worden. 
Volgens sommigen bleken de vragen lastiger dan voorgaande keren. 
Na deze ronde stond ronde 1 op de agenda (de meerkeuzevragen). 
Bij de eerste spelers ging alles nog vlotjes, toen de nummer 2’s achter 
de tafel plaats mochten nemen, moest de wedstrijdleider al ingrijpen 
vanwege een fout in het systeem. Leo stelde daarop direct een extra 
vraag om het probleem op te lossen. De morele winnaar van de 
eerste ronde was Den Bosch 1 met de volle winst (75 punten), 
waarmee Breda 1 nipt werd afgetroefd. 
  
In de tweede ronde bleek goed begrijpend kunnen lezen de sleutel 
tot succes. Een aantal teams had de vragen goed, echter werden hier  
                                                                      (Lees verder op pagina 9.)    
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de meeste fouten gemaakt. Tilburg 1 en Den Bosch 1 haalden beiden 
65 punten, Breda 2 sloeg de plank volledig mis met slechts 45 van de 
75 maximaal te behalen punten. 
  
Voor spreekstalmeester Joris Heusschen werd het niet altijd even 
makkelijk gemaakt. Bij sommige vragen vond hij het lastig om de 
juiste punten en komma’s goed voor te lezen om zo de deelnemers 
niet op het verkeerde been te zetten. Uiteraard werd er in de pauzes 
tussen de rondes behoorlijk gediscussieerd over de gegeven 
antwoorden: ‘Wel of geen geel’, ‘direct of indirect’. En toch maar 
weer bleek hoe ook de beste scheidsrechters onder ons het lastig 
hadden. De derde ronde bestond uit de traditionele beeldvragen: 
geel of rood, wel of geen strafschop. Het leek makkelijk, maar 
uiteindelijk werd in deze ronde het verschil tussen winnen of 
verliezen van de finaleronde beslist. Waar Tilburg 1 de 
slag/aansluiting verloor, zetten De Langstraat 1 en Breda 1 nog een 
eindsprint in. Maar dit bleek helaas niet voldoende te zijn. Den Bosch 
1 scoorde in de derde ronde de volle 45 punten.   
 
Na de laatste ronde werden de schriftelijke vragen nagekeken en kon 
de balans opgemaakt worden. De winnaar van de avond was op alle 
fronten Den Bosch. Team Den Bosch 1 scoorde maar liefst 271 
punten. Daarnaast werd de individuele eerste plaats gedeeld door 
Willems en Opstraat, beiden van …Den Bosch. Als kers op de taart 
werd ook de zaalprijs in de wacht gesleept en wel door Cakir van Den 
Bosch. 
  
                                                                
Onderschrift bovenste foto: Joris Heusschen (links) en Luuk Hendrix. 
Onderste foto: het winnende team van Den Bosch 1, met op de 
achtergrond Daniel Jansen van het organiserende COVS 
Valkenswaard (die 16e werd). 
                                                         (Lees verder op pagina 10.) 
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  De volledige uitslag (team-punten): 1. Den Bosch 1 271, 2. Breda 1 263, 3. De Langstraat 1 234, 4.  
  Tilburg 1 228, 5. Breda 2 222, 6. Valkenswaard 193. Individueel (naam-team-punten): 1. Opstraat  
  (DB1) en Willems (DB1) 100, 3. Van Esch (DL 1) 95, 4. Van der Werff (DL 1) 93, 5. Loontjens (B1) 89, 6.  
  Huijbregts en Nagtzaam (beiden B1) 87, 8. Op ’t Hoog (T1) 80, 9. Bruijns (B2) 79, 10. Vlegels (B2) 78, 11.  
  Pijnenburg (T1) 76, 12. Van Zuilichem (V) 74, 13. Baars (T1) 72, 14. Cakir (DB 1) 71, 15. Boomaars (B2)  
  65, 16. Jansen (V) 63), 17. Van Geet (V) 56, 18. Van Voorst (DL 1) 46. 
 
 Via deze willen wij COVS Eindhoven bedanken voor het openstellen  
 van De Stip en met name Henk van Bekkum en Jeroen Quinten voor  
 de bardiensten en assistentie van de organisatie. Uiteraard ook de  
 man die zelf niet op de foto’s staat,  maar er zelf verantwoordelijk  
 voor was: Christ van de Donk. In de toekomst hopen wij vaker samen  
 te kunnen werken. Wij wensen COVS Eindhoven veel succes met de  
 organisatie van de NK finaleronde op zaterdag 9 juni.  
 
 Namens COVS Valkenswaard, Luuk Hendrix. 
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De wedstrijd waar ik was (36) 
 
Het gebeurde lang geleden. Ik mocht ergens in de binnenlanden van 
Brabant bij een wedstrijd in de lagere klassen van het 
amateurvoetbal vlaggen en het beloofde een mooie dag te worden. 
Het ging om promotie en het betrof de terugwedstrijd, zoals dat zo 
mooi heet, oftewel: de return. De thuisclub had uit al met 0-1 
gewonnen en op eigen veld moest het dan maar gebeuren. 
 
Dat vond het in belabberde toestand verkerende veld misschien niet. 
Wat een ongelooflijke knollentuin. Overal gaten en kuilen en voor 
beide doelen was er zelfs sprake van een soort van uitholling, 
compleet weg- dan wel uitgesleten. En gras? Ho maar. Ja, van die 
pollen, maar van een grasmat was in de verste verten geen sprake. 
Maar goed, het moest dan maar. 
 
Aldus omzoomden uiteindelijk naar schatting duizend toeschouwers 
het armetierige veld. Gelukkig pasten de spelers zich voortreffelijk 
aan. Passes kwamen nauwelijks bij een medespeler en schoten op 
doel verdwenen meestal ruim over het vangnet in de daarachter 
gelegen bossen. Want het moet gezegd: het sportpark lag wel zeer 
idyllisch in de bossen, vlakbij het nabijgelegen dorpje. 
 
De wedstrijd kabbelde rustig voort en die ene gele kaart, voor 
nummer 7 van de thuisclub, zorgde nauwelijks voor enige ophef. 
Ruststand: 0-0. En daarmee was vooral de thuisclub content, die had 
aan een gelijkspel immers genoeg. We beseften als arbitraal trio dat 
de bezoekers in de tweede helft moesten komen, wilden ze nog een 
kans maken. Welnu, ze kwamen. En hoe! Vanaf het beginsignaal van 
de tweede helft gingen ze erop en erover. Het leek wel een compleet  
                                                                   (Lees verder op pagina 12.) 
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(Vervolg van pagina 11.) 
ander team en de thuisclub stond met de rug tegen de muur. Het was 
dan ook volledig volgens de verhouding dat de gasten op 0-1 
kwamen. En even later zelfs op 0-2. Op dat moment was het voor de 
thuisclub over en sluiten en nu toog zij ten aanval, met als resultaat 
de 1-2, halverwege de tweede helft. Bij die stand waren de 
bezoekers, vanwege het uitdoelpunt dat (toen nog) dubbel telde, nog 
altijd zeker van promotie. 
 
Maar ja, toen kwam de 80e minuut. Een speler van de gasten haalde 
tegenstander met nummer 7 ergens aan de  zijlijn halverwege diens 
helft onderuit. Speler met nummer 7 deed iets onvriendelijks terug 
wat hem op een gele kaart kwam te staan. Nou, de oplettende lezer 
ziet de bui al aankomen. En ik ook trouwens. Want het was de 
tweede gele voor die speler en dat had dus rood moeten zijn. Dat 
hadden de gasten ook in de gaten en de rapen waren gaar toen de  
 

 
 
Commotie op het veld (spelers en scheidsrechter op de foto hebben 
niets te maken met Jos’ verhaal). 
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  scheids weigerde om nummer 7 van het veld te sturen. 
   
  Ik raadpleegde nog even mijn administratie en ja, het ging toch echt  
  om nummer 7. Dus ik met mijn vlag de lucht in. Scheids komt naar  
  me toe, ik wijs hem erop, maar scheids zegt met droge ogen dat de  
  eerste gele kaart, die in de eerste helft, niet voor nummer 7 was  
  maar voor nummer 3. Voordat ik kon vragen om dan even bij mijn  
  collega te informeren, draaide de leidsman zich om, daarmee zowel  
  mij als de spelers in totale ontreddering achterlatend. Het was de  
  wereld op zijn kop, hoe was dit mogelijk? 
 
  Hoe dan ook, speler met nummer 7 mocht blijven staan, nam vanuit  
  een eigenlijk onmogelijke positie, immers aan de zijlijn, de vrije      
  schop die zomaar in het doel dwarrelde: 2-2. Kortweg: een speler  
  die niet meer op het veld had mogen staan maakte een doelpunt  
  dat uiteindelijk ook nog eens goud waard bleek te zijn, want het  
  bleef 2-2 en dus promotie voor de thuisclub. 
   
  Na afloop werden we onder bescherming van heel veel sterke  
  boeren en twee inderhaast opgetrommelde politieagenten naar  
  onze veilige kleedkamer begeleid. De gemoederen waren een uur  
  later in de bestuurskamer nog altijd zeer verhit. Vanzelfsprekend  
  dienden de bezoekers een officieel protest in en moest ik alles  
  minutieus uitleggen en verklaren. Het protest werd uiteindelijk niet  
  gehonoreerd, de thuisclub mocht promoveren. 
 
  Het dreunde nog even na, die dag. Ik kon het maar moeilijk loslaten.  
  Maar ja, hoe dan ook, de volgende week was er weer een nieuwe  
  wedstrijd om naar uit te kijken, gelukkig maar. 
 
  Jos Halmans 
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INBOUW – REPARATIE  

LPG – APPARATUUR 

Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 

 

Ruysdaellaan 35,  

5613 DX Eindhoven 

Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 

‘s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR         

 
 

 
 

mailto:info@reprofairautogas.com
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Eerste pubquiz leuk, maar ook best pittig 
 
Ze zeggen wel eens dat ik zoveel weet. Dat ik overal verstand van 
heb. Bedankt voor het compliment, maar ik vind het altijd van die 
boude beweringen. Stem je er mee in, geef je ‘ze’ gelijk, dan kun en 
mag je eigenlijk nooit ‘nee’ verkopen en moet je immer op zijn minst 
de schijn wekken dat je de wijsheid of wetenschap in pacht heb. Mijn 
spiegel is gelukkig niet kapot en ik weet dat ik ook maar een mens 
ben, die op lang niet alle vragen een antwoord heeft. 
 
Op vrijdag 20 april werd ik weer eens met de neus op de feiten 
gedrukt. Feiten, weetjes, hoe onzinnig  en vergezocht soms ook, waar 
ik totaal niet mee uit de voeten kon of waarvoor ik juist op dat 
moment niet de geschikte reactie paraat had. Het kostte mijn 
teamleden en mij de overwinning in de allereerste pubquiz van COVS 
Eindhoven. Toch kon ik er niet echt meezitten, het was voor mij al 
snel duidelijk dat de olympische gedachte deze avond mij meer zou 
bekoren dan de wil (en/of de kennis) om te winnen.  
 
Pieter Elbersen en Lennart Geertsen, de mannen achter dit geslaagde 
onderdeel van de viering van ons 90-jarig bestaan, hadden het ons 
niet makkelijk gemaakt. Behalve voor Stijn van Zuilichem en Joris 
Heusschen uit Valkenswaard. Zij waren de terechte winnaars. Ook in 
de ogen van dat ene team, dat bij een ronde was vergeten  de vragen 
op de achterkant van het formulier te beantwoorden. 
 
Ik hoop niet dat een tweede editie van deze pubquiz weer negentig 
jaar op zich laat wachten. Een tip voor de organisatie: (meer) vragen 
over historie, Eindhoven, de actualiteit en de natuur. Dan gaan ook 
andere collega’s en geïnteresseerden het (hopelijk) leuk vinden. 
 
Hans Janssen 
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De wedstrijd waar ik was, maar dan in de 
toekomst (deel 2) 
 
Scheidsrechter is Jesse Vorstenbosch uit Geldrop en zijn begeleider is 
Jos Halmans. Het is voor hen beiden een bijzondere dag, een 
jubileumdag namelijk. Jesse viert het feit dat hij 25 jaar 
scheidsrechter is. Jos viert zijn 40-jarig jubileum als begeleider en 
waarnemer. En van de COVS is hij al meer dan vijftig jaar lid. De KNVB 
vond het wel een leuk idee om beiden samen een middag bij elkaar 
te plannen. Jesse gaf aan dat hij graag nog zeker vijftien jaar wil 
fluiten, hij is nu 47 jaar dus dat zou moeten lukken. Jos is met zijn 89 
jaar één van de nestors onder de begeleiders. Jesse en Jos kennen 
elkaar al ongeveer dertig 30 jaar, zien en spreken elkaar nog 
geregeld. 
 
Veertig jaar geleden, 2018, was er steeds weer een hoop gekrakeel 
met dan weer met rubber, dan weer met kurk ingestrooide 
kunstgrasvelden. Dat is gelukkig verleden tijd. TNO heeft in 
samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven een type 
kunstgras ontwikkeld, dat niet meer hoeft te worden ingestrooid en 
dat eigenlijk niet meer van echt gras is te onderscheiden. Nou ja, 
behalve dat het niet naar modder en gras ruikt. Maar voor de rest is 
het perfect en die velden gaan ook nog eens een stuk langer mee, 
circa 25 jaar. Met de introductie van de nieuwe kunstgrasvelden 
heeft de KNVB ook meteen besloten om standaardafmetingen te 
bepalen. Elk veld heeft nu als standaardmaat 100 bij 70 meter. De 
strafschopgebieden zijn niet meer in Engelse maten, die zijn kort na 
de Brexit uit de EU in 2019 aangepast. Niks geen 9,15 meter afstand 
bij een vrije schop, gewoon 10 meter. 
 
J&J 
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   Specialist op het gebied van: 
- Pensioenregeling 

- AOW leeftijd 

- Lijfrente  

- Overige inkomen voor de ‘oudedag’ 

   Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of  AOW-                        
   leeftijd kunt u vrijblijvend advies ontvangen tijdens de  
   trainingsavonden. 
   (graag even een telefoontje of e-mail voor afspraak) 
   Tevens gratis check op uw verzekeringen. Door niet meer  
   te verzekeren dan nodig is, bespaart u premies per maand. 
   (bijvoorbeeld verzekeringen voor auto, rijwiel, scooter, 
   inboedel, opstal enz.) 
 
   Voor meer informatie kunt u terecht bij William  
   Daverveld,   
   in bezit van volledige vergunningen voor pensioenadvies:  
   040-2427429 – 0636104698 en 
    w.daverveld@pensioen-plus.nl, www.pensioen-plus.nl 
 

mailto:w.daverveld@pensioen-plus.nl
http://www.pensioen-plus.nl/
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Can we ever find out who's to blame 
Can we ever solve our conscience with our shame 
Can we ever put things right           
 

Duivelshorntjes 
 
De meeste Nederlanders halen de krant niet. En toch 
zijn er verschillende manieren om als onbekende 
Nederlander de krant te halen. Je kunt een misdaad plegen en tegen 
de lamp lopen. Je kunt een ingezonden brief schrijven, die het 
snijmes van de eindreactie overleeft. Je kunt doodgaan en je 
nabestaanden plaatsen voor een dikke 600 euro een 
overlijdensadvertentie. Of je laat je als leidsman in een wedstrijd 
voor het oog van de verslaggever door een hond bijten. Het is weer 
even geleden dat ik de krant gehaald heb. En dat is een waar 
genoegen voor het dikke ego. Schrijven is blijven, ongeschreven is 
ongebleven.  
 
Het leven draait om de duit en om de fluit. Aangezien ik weinig 
duiten heb, richt ik me op het fluiten. Fluitend door het leven gaan. 
Wie wil dat niet? ‘Get ready for the whistler. Whistle along on the 
seventh day’, zing ik met Ian Anderson van JethroTull mee.  
 
Bij dezen het krantenverslag (van Teun Stiphout): 
 
‘Leidsman gebeten hond na topper 
 
Mede door enkele dubieuze beslissingen van arbiter Jur Wijsman was 
de sfeer tijdens Helden – Horn binnen én buiten het veld grimmig. 
Helden trok uiteindelijk aan het langste eind: 2-1.     
 
Een rode kaart, twee afgekeurde treffersen bovenal een hoop 
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  frustratie aan voornamelijk de kant van Horn was de oogst na  
  negentig minuten voetbal op Sportpark Kerkeböske. Tom van der  
  Sterren, aanvaller van Horn, was na afloop des duivels. „Ik hoop  
  echt dat we als club ervoor kunnen zorgen dat deze scheids geen  
  wedstrijd meer voor ons fluit. Wat een schande.” Vooral de  
  afgekeurde gelijkmaker van Van der Sterren bij een 1-0 stand in het  
  voordeel van Helden deed veel stof opwaaien. De nummer zeven  
  van Horn kopte de bal na een uur spelen vanuit een corner met een  
  boog op doel. Helden-goalie Roel van Dijk tastte mis en zag het leer  
  binnenvallen. Terwijl Horn de treffer vierde, keurde Wijsman het  
  doelpunt af. Toen waren de rapen gaar. „Er was niks aan de hand.  
  Hij gaf niet eens aan waarom het doelpunt niet telde”, vertelde Van  
  de Sterren. Dit deed de 64-jarige arbiter uit Helmond na afloop wel. 
 
  „De nummer drie van Horn (Necati  Yildirim, red.) gaf de doelman       
  een klein duwtje waardoor hij uit balans raakte. Ik sta nog steeds  
  achter die beslissing.” Na het opmerkelijke voorval keurde Wijsman  
  ook nog een doelpunt van Helden af. De thuisclub stond op dat  
  moment met 1-0 voor na een door Ruud Wilms van richting  
  veranderde vrije trap. Vijf minuten voor het eind bracht invaller Tom  
  Peeters na een counter de stand op 2-0. Vlak voor tijd scoorde  
  Dean Kalis nog de 2-1. De gasten waren toen nog maar met tien  
  man op het veld, nadat verdediger Yildirim zijn tweede gele kaart  
  had gekregen vanwege commentaar op Wijsman. „Hij bleef maar  
  tieren. Op een gegeven moment ben ik daar klaar mee”,  
  antwoordde hij droog. „Horn bleef maar zeuren en haalde zichzelf  
  daardoor uit het spel.” 
 
  Van der Sterren kon geen begrip opbrengen voor Wijsman. ,,We  
  hadden werkelijk alle beslissingen tegen. Ik kan het nog steeds niet  
  geloven.” Helden heeft door de overwinning nog steeds de volle  
  buit en is koploper. Horn verspeelde voor het eerst  
                                                             (Lees verder op pagina 20.) 
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  (Vervolg van pagina 19.) 
  punten, maar volgens Van der Sterren moet de promovendus om de 
  bovenste plaatsen meedoen. „Met een capabele arbiter eindigen     
  we dit seizoen op een mooie plek”, sluit hij ietwat cynisch af.’ 
 
  Twee weken eerder schalde in Panningen nog de loffluit.  
  Momenteel hang ik aan de schandpaal in Horn. Het kan verkeren.  
  Voor paal aan de geselpaal. Geen bloemetje, geen Limburgse vlaai,  
  maar de strontkar uit Horn kreeg ik over me heen gestort.  
 
  De verslaggever is een jonge hond, die mij in de rol van de gebeten  
  hond drukt. Teun, de Beun, staat langs de kant en schrijft naar  
  willekeur wat op het schrift. De vuilspuiterij van menig hornige  
  speler is voer voor de jonge schrijvershond. Na afloop nog wat  
  vragen aan de scheids van dienst stellen en dan een willekeurige mix  
  kneden om een smeuïg brood te bakken voor de lezer van  
  Roermond en omstreken: langs berg en dal klinkt horngeschal,  
  hoorbaar tot over de Maas en zijn uitlopers. Des duivels, de  
  duivelshoorntjes zijn zichtbaar op de Hornenaren. De scheids als  
  duivelsuitdrijver. Onze jonge hond trilt als een juffershondje. Teun  
  houdt zich op de vlakte. Hij waagt het niet om de spelers van Horn  
  de spiegel met hornkoppen te laten zien. Met zijn opmerking ‘een  
  hoop frustratie van voornamelijk de kant van Horn’ beweert hij dat  
  er ook sprake was van frustratie bij Helden. Dit is niet het geval  
  geweest. Integendeel, de trainer van Helden was een voorbeeld van  
  sportiviteit. Geen wanklank over een afgekeurde goal van Helden.  
 
  Geen protesten over het toekennen van een doelpunt aan Horn,  
  nadat ik de vlaggenist van Helden in zijn hemd had laten staan. Zou  
  het hondje de overtreding op de doelman niet gezien hebben en  
  verschuilt hij zich achter het woord dubieus? Teun deed niets met   
  mijn stichtelijk praatje, dat de trainer met zijn veelvuldige  
  aanmerkingen op mijn leiding een vrijbrief geeft aan zijn spelers om  
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 de scheids het fluitleven zuur te maken als azijn. Teun de Beun 
 wenst zich niet op te werpen als de onwelkome gast in Horn.   
 
 Helaas valt er weinig positiefs over Horn te melden. Eén speler van   
 Horn testte na het laatste fluitsignaal mijn middenhandsbeentjes uit.  
 Alleen de aanvoerder excuseerde zich na afloop. Ongetwijfeld werd  
 hij in de kleedkamer overschreeuwd door brallende ploeggenoten.  
 Hun kleedkamer lag naast de mijne, een applaus klaterde tijdens het  
 voorbijgaan door de gang. Om hen hiervoor te bedanken was een  
 brug te ver. 
 
  
 Zowel voor als na de wedstrijd bleek de leiding en het bestuur van  
 Horn de gastvrijheid van Helden te schofferen. Tot 14.00 uur heb ik  
 in de bestuurskamer gewacht op een vertegenwoordiger uit Horn.  
 Braaf volgde ik de instructie op van de wedstrijdapp van onze Bond  
 op mijn debieltje: wachten… op Horn. Niemand kwam opdagen. Mijn  
 warming-up werd verstoord door de leider die pas ver na tweeën  
 naar mijn kleedkamer kwam. Tot verontwaardiging van het bestuur 
 van Helden kwam niemand van Horn na afloop in de bestuurskamer.  
 Gastvrij bestuur. Er werd niet naar mijn mond gepraat. Het bestuur   
 was van mening, dat rood voor de spits van Horn een betere kleur  
 zou zijn geweest. Inderdaad, met geel kwam hij goed weg.  
 
 Verander de wereld, begin bij jezelf. Het schrijnende is, dat dit  
 waarschijnlijk voor menigeen van Horn een Maasbrug te ver is.  
 
 Jur Wijsman 
 
 Engelse tekst van Alan Reed uit de song Who’sToBlame van Pallas 
van het album The Cross&TheCrucible uit 2001. 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
(inclusief extra activiteiten in verband met viering 90-jarig bestaan. 
Locatie: in de meeste gevallen De Stip.) 
 
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur.  
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals  11 mei, 
1 juni, 7 september, 5 oktober, 2  november en 7 december, 19.30 
uur. 
 
Fietstocht (ism seniorencommissie): 10 mei, 13.30 
 
Wedstrijd en reünie oud-voetballers/oud-leden: 26 mei, 16.00 uur. 
 
Bezoek aan Antwerpen (seniorencommissie): 7 juni. 
 
NK spelregels voor COVS-teams: 9 juni. 
 
NK veldvoetbal voor COVS-teams: 16 juni, Eindhoven (VV Acht). 
 
Opening seizoen 2018-2019: 28 augustus. 
 
Ervaar de prehistorie (seniorencommissie): 30 augustus,   
Eindhoven. 
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  Avond met een profvoetbalscheidsrechter: 8 oktober, 19.30 uur. 
 
  Bezoek museum ‘t Brabants Leven (seniorencommissie): 25    
  oktober, Den Dungen. 
 
  Bowlingavond: 9 november, 20.00 uur, Eindhoven. 
 
  Feestavond annex afsluiting jubileumjaar: 23 november, 20.00 uur. 
  
  Kerstbingo: 14 december, 20.00 uur. 
 
 

 
 
  ******************************************************* 
   
  VERBETERINGEN/AANVULLINGEN ARBITRAAL 2: 
 
  Juiste schrijfwijze achternaam clublid Christ: van de Donk. En Toon   
  Aarts moe(s)t Tom Aarts zijn. 
   
  Benny Struijk is nog lang geen 80, hij is van 28 december 1948. 
 
  NK spelregels is niet bij VV Acht, maar ‘gewoon’ in De Stip. 
 
 

https://www.covs.nl/
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Scheidsrechtersvereniging COVS-EINDHOVEN e.o. 
 
 
Bankrekening                       NL36 INGB 0001 1373 76 
                    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel  nummer V 236533 te Eindhoven 
   
Clubhuis 'De Stip'    Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 HV 
                                                        Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter                            Johan Suurd   06 - 222 27 883  
Secretaris                       Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester                    Henk van Bekkum  040 - 254 04 53 
Bestuurslid                       Lennart Geertsen  0499 -31 07 19   
Bestuurslid                       Alex van den Boomen  06 - 229 91 443  
 
  
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding                      Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers                
Sport & Training     Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
                                                        Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie       Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
       Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/site  Hans Janssen, Sjaak Verheijen, Jeroen Quinten 
                                          Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning   Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie            Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
                                                        Werrelmann 
Kantinecommissie   Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken    Johan Suurd 
KNVB-mentor   Ad Verhoeks               040 – 2417637 
 
 

http://www.covseindhoven.nl/


ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
�DE STIP� 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

  
Bijzonder geschikt voor: 
 Sportieve ontmoetingen 
 Cursussen 
 Vergaderingen 
 Recepties 
 Lezingen 
 Binnen- en 

buitenrecreatie 
 
Accommodatie COVS  
�DE STIP� 
 
Genneper Parken Eindhoven 
voor afspraken 
040 � 202 69 32 of 040 - 242 28 87
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